SEGREDOS

“Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disselhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas:
Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa
boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito:
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo! Perguntou-lhe Natanael: Donde me
conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo
da figueira. Então, exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel! Ao
que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores
coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu
aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.” João 1:45-51

No mínimo posso dizer ser altamente inspirador o texto acima, pois além de aguçar nossa
curiosidade, alimenta nosso espírito e fortalece nossa confiança. Assim vejo este texto, o qual
passo a compartilhar com vocês.
Começo por destacar algo simples, mas muito importante. Felipe encontrou a Natanael e
“disse-lhe”. Certamente Natanael era um conhecido de Filipe. Quem sabe ao encontrá-lo
perguntou: e aí, como vão as coisas? Tudo bem? Algo de novo? Felipe então cheio daquilo que
havia vivenciado a pouco não reteve e lhe disse: “achamos aquele de quem Moisés escreveu
na lei... Jesus, o Nazareno, filho de José...”. Quantas vezes encontramos pessoas em nosso
caminho e quantas vezes ouvimos a mesma pergunta? Felipe respondeu aquilo de que estava
cheio? E nós, o que temos respondido para aqueles que nos perguntam?
Não poderia perder a oportunidade de levantar esta questão para nossa meditação, mas não é
este o foco da mensagem neste momento. Falaremos de Natanael e seus segredos indo
encontrar-se com Jesus.
O que é segredo?
Podemos dizer que segredo é aquilo que não pode ser revelado, ou quando no muito, é
conhecido por poucos.
Porque temos segredos?
Das duas uma, ou é por tratar-se de algo escandaloso, perigoso, comprometedor, que uma vez
conhecido de muitos pode por em risco nossa integridade física ou moral, como pode também
gerar uma difamação. Podemos também ter segredos, porque não temos alguém que
consideremos dignos de partilharmos nossas experiências, conhecimentos ou nossas vidas.
Inicialmente podemos dizer que Natanael era um homem de segredo, mas qual seria este
segredo, que ao ser mencionado por Jesus fez com que ele se rendesse em reconhecimento a
Sua Deidade? Responderemos esta pergunta no decorrer desta mensagem.

Quem era Natanael?
Pouco se sabe a seu respeito, acredita-se que se trata de Bartolomeu Mt 10:3. O nome
Natanael quer dizer: “Deus deu”, ele também era chamado de Bartolomeu, que quer dizer
filho de tolomeu (bar=filho, Tholomai = arado, sulco). Relatos que encontramos sobre ele, são
na sua totalidade históricos, uma vez que as escrituras não mencionam a seu respeito, sem
dizer com isso que o faça menos importante.
Diz a história, que Natanael havia sido associado de Filipe, em vários negócios comerciais, e
que no texto base desta mensagem este estava indo ver João Batista, quando se encontraram,
e seu amigo Felipe lhe conta o que havia descoberto. Ao fazer menção aomMessias, como
vindo de Nazaré, como conhecedor que era da região, pois o mesmo era de Caná da Galiléia
conforme João 21: 2 “estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que
era de Caná da Galiléia...” ,tal conhecimento faz com que imediatamente responda a Felipe:
“... pode vir alguma coisa boa de Nazaré?”.
Esta imediata pergunta de Natanael, não é sem sentido, tendo em vista o que representava
Nazaré no contexto comercial da época. O vilarejo de Nazaré era um pequeno povoado
localizado a 350 metros em relação ao Mar Mediterrâneo, a cidade é rodeada por montes mais
altos. Ao sul da cidade está a planície de Esdrelon que fica na parte sul da Baixa Galiléia. Nos
tempos de Jesus, este povoado não passava de 30.000 metros quadrados (200 metros de
comprimento por 150 metros de largura). As casas eram compostas geralmente por uma única
sala, que eram ligadas a uma gruta escavada à mão devido à fragilidade das rochas do local.
Diante de tal realidade não cabia argumento algum para Felipe, senão dizer-lhe: “vem e vê”.
Voltando a fatos históricos importantes sobre Natanael, relatam que o mesmo à ocasião em
que foi apresentado ao Senhor Jesus, tinha aproximadamente trinta anos, era ele o mais
jovem de uma família de sete irmãos, este era solteiro e o único esteio de pais idosos e
enfermos, que viviam em Caná; porém, seus irmãos e uma única irmã eram pessoas casadas
ou já falecidas, e nenhum deles vivia em sua terra natal. Dizem ainda que Natanael juntamente
com Judas Iscariotes, eram os dois homens mais bem instruídos entre os doze. No entanto
Natanael, se destacava pela sua honestidade e sinceridade, mas que tinha como grande
fraqueza em seu caráter o orgulho. Este se orgulhava tanto de sua família, quanto de sua
cidade, sua nação e de sua própria reputação.

Ainda a título de informações históricas, somos levados aos primeiros dias de Natanael. Nestes
dias, era Herodes governador da Judéia. Logo, trata-se da mesma época em que Jesus nascera.
Herodes ordenou que todas as crianças com menos de dois anos que se encontrasse na cidade
de Belém e arredores, fossem mortas. Considerando que Natanael tivesse a mesma idade de
Jesus, isso o leva ao cenário da matança dos meninos. Sendo assim, conta-se sobre a história
de Natanael que, quando começaram os assassinatos de Herodes, sua mãe temeu ter seu
precioso filho morto pelos soldados; então ela o escondia debaixo de uma figueira entre suas
folhas e depois sua mãe orava a Deus pedindo proteção e pedindo que aquela criança vivesse
para ver o Messias. Depois de crescido, já fora dos perigos e ameaças que rondavam pela

região sua mãe lhe contou toda a história e ficou como sendo um segredo de família, onde
ninguém senão ele e os seus sabiam do ocorrido.
Baseados no acima exposto, passamos a entender o porque de tanto espanto e do imediato
reconhecimento de Natanael quanto a Jesus. Seu segredo, guardado a sete chaves na parte
mais profunda de sua mente e coração, foi reconhecido pelo Mestre que não disse apenas “eu
soube”, mas sim “eu vi”. Natanael agora, impactado pela revelação do mestre se rende em
reconhecimento ao Mesmo. A oração de sua mãe anteriormente descrita foi atendida, de
forma que Natanael agora contempla o Mestre face a face.
Devemos ainda destacar que Natanael foi o primeiro a glorificar a Jesus como Sendo :
MESTRE, FILHO DE DEUS E REI DE ISRAEL. Certamente não foram palavras comuns que
geraram tal reação em Natanael, visto que era natural haverem nas casas do povo de Israel
pelo menos uma figueira entre outras arvores frutíferas. Tal hábito trata-se de uma tradição
Judaica, que era a de “orar junto à figueira”, o que por si só não representaria nenhuma
surpresa a Natanael as palavras do Senhor Jesus, o que nos faz deduzir que algo maior foi
revelado naquele instante. Diante destes fatos, algo realmente grande foi dito pelo Senhor
Jesus, algo vindo dos Céus diretamente como confirmação a Natanael.

Conclusão
Da mesma forma que Jesus disse haver visto Natanael antes mesmo de Felipe lhe comunicar
algo, podemos afirmar que Ele também nos vê.
“Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração.” Sl
44:21

Ele nos vê “debaixo de nossas figueiras” ou seja: em nossos mais profundos segredos. Sejam
estes segredos que guardamos de pessoas ou segredos que julgamos guardar do Próprio Deus.
Daí podemos pensar: já que Deus Sabe, para que então devemos contar-lhe? A resposta é
simples, Deus quer ouvir de nós mesmos, como se ouve um amigo. Ele tem prazer em ouvir
nossa voz e ter comunhão conosco.
Posso afirmar existir um outro lado da moeda, lado este que traz conseqüências catastróficas
para aqueles que assim procedem.
“No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o
meu evangelho.” Rm 2:16
Não são poucas as pessoas que diante de suas dificuldades se fecham em seus segredos, sem
saberem que tal atitude gera peso em suas almas. São como fardos que nos deixam
sobrecarregados para caminharmos em nosso dia a dia. Segredos fazem com que vivamos
muitas vezes a ilusão de pensarmos ser o que não somos. Não é simples esconder um segredo.
Muitas vezes temos que usar de mentiras e artimanhas que acabam por macular nossa alma.
Quando nossos segredos são contra Deus, tudo se torna mais complicado. São aqueles que
dizem amar a Deus, mas em seus segredos tem na verdade muitas dificuldades para
reconhecê-lo.

Quantos segredos você guarda de Deus? Você já parou para pensar nisto? Será que existe
dentro de você algum segredo que deva ser contato a Ele?
Existem pessoas que não conseguem ficar sem cometer erros graves, tais como: roubos,
maledicências, invejas, cobiças etc., e acabam escondendo isso em seus corações ao invés de
confessá-los a Deus. Jesus disse para Natanael, que o havia “visto”. Ele tem visto você, não
para condená-lo, mais para salvá-lo. No entanto o texto acima descrito de Romanos 2:16 nos
diz que nossos segredos serão julgados segundo o evangelho. Melhor é contá-los ao Senhor
como que numa confissão, que escondendo sermos revelados e julgados no dia do juízo.
Amados gravem isto: “eu te vi” não existe coisa alguma encoberta diante Dele.
O Salmo 139 nos versos de 1-10 dizem:
1 SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.
2 Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu
pensamento.
3 Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos.
4 Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor,
tudo conheces.
5 Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão.
6 Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta que não a posso atingir.
7 Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
8 Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali
estás também.
9 Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
10 Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

O amor de Deus sobre todos nós é algo inexplicável, logo podemos confiar totalmente Nele,
pois existem coisas que somente Ele pode fazer por nós. Existem segredos que somente Ele
pode ouvir, mas não se esqueça, ele Pode.
Sendo assim, experimente contar a Deus seus segredos e experimente o poder de Deus em sua
vida, capaz não somente de lhe dar Paz, mas também contentamento.
Um cordial abraço!

Ekklesia

